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Algemene Voorwaarden TG Law B.V. 
 
TG Law B.V. (hierna: TG Law) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in Amstelveen 

die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81390548. TG Law is een 

advocatenkantoor dat juridisch adviseert, procedeert, interim-opdrachten uitvoert en bij gelegenheid juridische 

cursussen verzorgt. 

1. Toepasselijkheid en exclusiviteit 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andersoortige 

rechtsbetrekking tussen TG Law en de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn daarmee ook van 

toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

1.2 TG Law verleent zijn diensten uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt daarmee 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 De uitvoering van een opdracht geschiedt enkel ten behoeve van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever 

niet toegestaan de door TG Law vervaardigde stukken, zoals adviezen, processtukken en know how, met 

derden te delen of anderszins te verspreiden. Derden kunnen geen rechten verlenen aan de uitvoering van 

de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

 

2. Informatieverstrekking en inspanningsverbintenis 

2.1 De opdrachtgever verstrekt aan TG Law gevraagd en ongevraagd alle informatie en bescheiden die van belang 

kan zijn voor de juiste en zorgvuldige uitvoering van een opdracht door TG Law. De opdrachtgever staat in 

voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en bescheiden. 

2.2 TG Law verricht zijn diensten uitsluitend op basis van een inspanningsverbintenis tot het bereiken van een 

beoogd resultaat. 

 

3. Inschakeling van derden 

3.1 TG Law is bevoegd in verband met de uitvoering van een aan TG Law verleende opdracht derden in te 

schakelen. TG Law neemt daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht en pleegt vooraf overleg met de 

opdrachtgever. TG Law heeft bij het inschakelen van derden het recht een eventuele door een derde 

bedongen beperking van aansprakelijkheid namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

3.2 Betaling van ingeschakelde derden geschiedt in alle gevallen door de opdrachtgever. 

3.3 TG Law is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig doen of nalaten van ingeschakelde derden. 

De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is hiermee uitgesloten. 

 

4. Naleving wet- en regelgeving 

4.1 TG Law is op grond van wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme (‘Wwft’), verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen. De opdrachtgever 

verstrekt alle gegevens aan TG Law die in dit verband noodzakelijk zijn. 

4.2 TG Law is onder omstandigheden gehouden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft te melden aan 

de autoriteiten zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend 

te zijn. 

 

5. Aansprakelijkheid 

5.1 Iedere aansprakelijkheid van TG Law die voortvloeit uit de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het 

bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door TG Law afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. 

5.2 Iedere aansprakelijkheid van TG Law voor schade aan personen of zaken is beperkt tot het bedrag dat in dat 

geval wordt uitgekeerd onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van TG Law, te vermeerderen met het 

toepasselijke eigen risico. 

5.3 Als om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op grond van voornoemde verzekeringen, geldt dat 

iedere aansprakelijkheid van TG Law is beperkt tot het honorarium (exclusief BTW) dat is betaald voor de 

uitvoering van een opdracht met een maximum van EUR 10.000. 
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5.4 De opdrachtgever vrijwaart TG Law voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met 

door TG Law voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, waaronder begrepen mogelijke kosten van 

juridische bijstand, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TG Law. 

5.5 Alle vorderingen, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, verjaren één (1) jaar nadat de opdrachtgever 

bekend werd of bekend behoorde te zijn met de grond voor aansprakelijkheid. 

5.6 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. 

 

6.  Honorarium en voorschotten 

6.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is de opdrachtgever aan TG Law een honorarium 

verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal aan een opdracht bestede uren vermenigvuldigd 

met de door TG Law gehanteerde uurtarieven, te vermeerderen met BTW, zoals die jaarlijks door TG Law 

worden herzien. 

6.2 TG Law brengt ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten afzonderlijk in rekening. TG 

Law brengt geen kantoorkosten in rekening. 

6.3 TG Law is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te vragen op het honorarium en eventuele te maken 

onkosten. 

 

7. Declaraties 

7.1 TG Law verzendt maandelijks een declaratie. De opdrachtgever voldoet de declaratie zonder opschorting of 

verrekening binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft TG Law het recht de wettelijke handelsrente, als bedoeld 

in artikel 6:119a BW, over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de 

factuurdatum. 

7.2 TG Law mag zijn dienstverlening na een voorafgaande aankondiging hiertoe, opschorten of beëindigen als 

de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum 

voldoet. TG Law is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van opschorting of beëindiging 

van de dienstverlening op deze grond. 

7.3 Indien de opdrachtgever de declaratie ook na daartoe te zijn aangemaand door TG Law niet voldoet binnen 

de in de aanmaning genoemde betalingstermijn, dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband 

houden met de invordering van de declaratie voor rekening van de opdrachtgever. 

7.4 Met inachtneming van het hiervoor in artikel 7 bepaalde, mag TG Law voorschotten van de opdrachtgever 

verrekenen met niet of niet volledig betaalde declaraties in het dossier waarvoor het voorschot is verstrekt 

en met andere dossiers van de opdrachtgever waarin declaraties openstaan. 

 

8. Elektronische communicatie 

8.1 Onder schriftelijke communicatie wordt mede verstaan communicatie per e-mail of andere elektronische 

communicatiemiddelen. De opdrachtgever stemt ermee in dat de verzending van elektronische 

communicatie zonder versleuteling plaatsvindt. Bij het inzetten van elektronische communicatiemiddelen 

maakt TG Law gebruik van standaard virusbescherming. TG Law is niet aansprakelijk voor enig nadeel indien 

elektronische communicatie door derden wordt onderschept of wordt geïnfecteerd met een virus. 

 

9. Verwerking persoonsgegevens 

9.1 TG Law is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zijn 

dienstverlening. TG Law verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacy Statement zoals 

dat beschikbaar is op de website van TG Law (www.tglaw.nl). 

 

10. Kantoorklachtenregeling 

10.1 TG Law heeft een kantoorklachtenregeling waarop opdrachtgevers een beroep kunnen doen. De 

klachtenregeling is openbaar gemaakt en beschikbaar op de website van TG Law (www.tglaw.nl). 

 

11. Toepasselijk recht 
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11.1 Op de rechtsverhouding tussen TG Law en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend 
de rechtbank Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat tussen TG Law en de opdrachtgever 
mocht ontstaan. 
 

12. Aanpassingen 

12.1 TG Law kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De 
aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met een 
opdrachtgever. 


